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A dolgozat témája

A  dolgozat  a  filmet  az  ötvenes-hatvanas  évek  magyar  társadalmi,  politikai  és  gazdasági 

változásainak kontextusában, a társadalmi kommunikáció fontos színtereként és médiumaként 

tárgyalja.  A dolgozat első része három, korszak szerint  elkülönülő fejezetben tekinti  át  az 

1948-as  államosítástól  a  hatvanas  évek  első  feléig,  a  MAFILM  és  az  alkotócsoportok 

létrehozásáig a magyar filmgyártás és filmirányítás átalakulását.  A dolgozat második része 

három esettanulmány segítségével demonstrálja az első részben leírt  diakrón folyamatokat, 

illetve elemzi e művek társadalmi jelentésképző mechanizmusait és filmtörténeti kontextusát.

A dolgozat fő tézisei

1. A filmgyártás struktúrájával és annak működésével kapcsolatos állítások

1.1. Az  ötvenes  évek  elejének  magyar  filmgyártását  és  filmirányítását  a  dolgozat  a 

kultúrának  a  totalitárius  rendszerekben  betöltött  funkciója  felől  elemzi.  A filmet  ebben  a 

rendszerben az teszi fontossá, hogy közérthető formában képes nagy közönséget elérni. Ez a 

feltételezett tömeghatása teszi a propaganda és a nevelés különösen fontos médiumává, és a 

sztálinista totalitárius rendszerben a kultúrpolitika egyik kiemelt területévé. A kultúrának, s 

így  a  filmnek  a  totalitárius  rendszerben  betöltött  funkciójából,  pontosabban  funkcionális 

felfogásából, gépezet-jellegéből fakadt, hogy az ötvenes évek első felének kultúrpolitikája a 

filmkészítést operacionalizálható tevékenységként kezelte.

1.2. A politikai szerepvállalás gesztusa, a közvetlen pártirányítástól való elhatárolódás és 

az önigazgatásra való törekvés (a szakmai autonómia igénye) ha jelzésértékűen is, de már az 

ötvenes évek közepén, és különösen az 1956-os forradalom napjaiban megmutatkozott.

1.3. A  magyar  játékfilmgyártás  hatvanas  évek  elején  megtörtént  decentralizációja  a 

kultúrpolitika és a filmszakma közös,  trial-and-error jellegű, kísérletezésen és kiigazításon 

alapuló tanulási folyamataként értelmezhető.



2. A filmirányítás módszerváltozásával kapcsolatos állítások

2.1. Az  ötvenes-hatvanas  évek  fordulója  átmeneti  korszakot  jelentett  az  ötvenes  évek 

elejének totalitárius irányítása és a hatvanas évek szelektív toleranciára épülő, engedékenyebb 

kultúrpolitikája  között.  Ám  az  átmenet  korántsem  volt  egyértelmű,  folyamatos  és 

zökkenőmentes.

2.2. A  korakádári  cenzúra  a  Révai-korszak  előidejű  kontrolljával  szemben  az  utóidejű 

cenzúra  felé  mozdult  el.  Az előidejű  cenzúra  a  gyártási  folyamatra  koncentrál,  és  már  a 

forgatókönyv írása idején igyekszik minden ideológiai problémát semlegesíteni. Az utóidejű 

cenzúra a gyártás mellett a film bemutatására és utóéletére is figyel.  E módszer lényege a 

felelősség leosztása és cirkuláltatása.

3. Az alkotói szerepeket, valamint az alkotói autonómiát érintő változások

3.1. A  filmgyártásban  betöltött  alkotói  szerepmodellek  tekintetében  a  harmincas-

negyvenes évek filmipara, az ötvenes évek termelési filmgyártása és a hatvanas-hetvenes évek 

művészfilmgyártása különíthető el egymástól.
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3.2. A  MAFILM-en  belül  a  hatvanas  évek  elején  létrejött  stúdiócsoportok  újdonsága  és 

fontossága  több  szempontból  is  értelmezhető.  Ezeket  a  szempontokat  négy,  egymást 

feltételező  csoportba  tagolhatjuk.  Az  első  a  szakmai  professzionalitás  fontosságának 

elfogadása,  a  második  az  alkotói  autonómia  és  a  csoportok  belső  önkormányzatisága,  a 

következő a művészi-alkotói platformok szerinti szerveződés lehetősége, és végül a diverzitás 

és  az  alkotói  mozgástér  erősödése  (a  filmkészítőknek  lehetőségük  volt  arra,  hogy a  saját 

alkotócsoportjuk által meg nem szavazott, nem támogatott filmtervet átvigyenek egy másik 

stúdiócsoportba).



A dolgozat főbb lépései, felosztása és forrásanyaga

A  szöveg  első  része  három fejezetre  tagolódik.  Az  első  a  magyar  filmgyártás  és 

filmirányítás államosítás után kialakult struktúráját és az intézményrendszer működését tekinti 

át  (milyen  politikai  elvek  és  értékek  mentén,  milyen  funkciót  töltöttek  be  az  adott 

intézmények).  Ennek a  fejezetnek  az első,  hosszabbik fele  az államosítástól  1953-ig tartó 

időszakot,  a  második  fele  az  1953 utáni  fejleményeket  elemzi,  végül  pedig  a  forradalom 

idejének  filmgyári  történéseit  foglalja  össze.  A  fejezet  a  korszakról  szóló  szekunder 

irodalomra támaszkodik. Az 1948 és 1956 közötti korszak intézménytörténetét rekonstruáló 

elemzés  tehát  elsősorban  az  ötvenes  évek  első  felének  magyar  filmgyártásáról  és 

filmpolitikájáról  szóló  filmtörténeti,  gyártástörténeti  és  társadalomtörténeti  elemzéseket 

használja fel.  

A következő,  a  dolgozat  egésze  szempontjából  súlyponti  fejezet  az  1957  és  1963 

közötti évek intézményi átalakulását követi végig abból a szempontból, hogy miért csak 1963-

ban  történt  meg  a  magyar  játékfilmgyártásnak  már  az  ötvenes  évek  közepén  felmerült 

decentralizációja. A kérdés megválaszolása érdekében a dolgozat elemzi, hogy a korszakban 

mikor és milyen tervek születtek a gyártás decentralizációjára, valamint elemzi a filmirányítás 

ötvenes évek végén történt  módszerváltását  is.  Ez utóbbi azért  is fontos,  mert  az 1956-os 

forradalom utáni  cenzúrahullám  következményeinek  értelmezéséhez  is  hozzásegít  minket. 

Ennek  a  fejezetnek  az  alapját  levéltári  kutatómunka  képezi.  A  szövegelemzések 

kiindulópontjául szolgáló dokumentumok a Filmfőigazgatóság, illetve az MSZMP Politikai 

Bizottságának,  illetve  Tudományos  és  Kulturális  Osztályának  levéltári  iratanyagaiból 

származnak. A levéltári  dokumentumokon kívül a dolgozat forrásanyagát a korszak filmes 

szaksajtójának (a  Film, Színház,  Muzsika,  a  Filmvilág és  a  Filmkultúra évfolyamainak),  a 

Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára kéziratanyagának áttekintése, illetve a részben már 

korábban említett szekunder irodalom képezte. 

A  harmadik  fejezet  a  magyar  filmszakma  hatvanas  évek  első  felében  kialakult 

intézményrendszerét vizsgálja. Ebben a blokkban nem a gyártási struktúra, hanem a szakma 

egyéb  ágazatainak  elemzése  kerül  előtérbe.  Így  a  mozik  és  a  nézőszámok  alakulása,  a 

filmgyártás és a televízió kapcsolata, a forgalmazás és a bemutatáspolitika kérdései, a magyar 

filmek külföldi szereplése, a filmszaksajtó helyzete, és végül a filmszakmai nyilvánosságban 

folytatott  diskurzusok  kérdése.  Ehhez  a  fejezethez  a  korabeli  forgalmazási  statisztikák  és 

publikációk, a Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára dokumentációs gyűjteménye, illetve 

a filmszaksajtó vitái szolgáltatták az alapanyagot. 



A  dolgozatban  szereplő  esettanulmányok  felosztása  és  kapcsolata  a  filmtörténet 

korszakokkal

A dolgozat második részében szereplő esettanulmányok az első rész hármas időbeli 

felosztását követik. A gyártástörténet és a filmirányítás elkülönülő szakaszaiként felmutatott 

három korszak ugyanis a formatörténeti leírás szempontjából is használható tagolást jelent. 

Az ötvenes-hatvanas évek magyar filmjét két markáns korszak, mégpedig az ötvenes évek 

elejének  szocreál  termelési  filmje  és  a  hatvanas  évek  modernizmusa,  magyar  újhulláma, 

valamint  az  őket  elválasztó/összekötő  évtizedforduló  klasszikus  korszakot  lezáró, 

modernizmust előkészítő tendenciái jellemzik. 

Az esettanulmányok célja és szempontjai 

A három esettanulmány egyrészt konkrét gyártástörténeti és cenzúratörténeti példákon 

keresztül kívánja újratárgyalni és egyben demonstrálni az előző fejezetek diakrón gyártás- és 

irányítástörténeti leírásában felmutatott folyamatokat, másrészt az adott műveket filmtörténeti 

kontextusban,  illetve  a  politikai-kulturális  jelentésképzés  különböző  elemzési  szempontjai 

mentén értelmezi.

Az esettanulmányok témái és szempontjai

Az első esettanulmány az ötvenes évek totalitárius rendszerének egyik reprezentáns 

termelési  filmjét,  Keleti  Márton  Kiskrajcár (1953)  című  alkotását  elemzi  a  kulturális 

szemiotizáció műfajképző stratégiái mentén (a termelési film és a szocialista realizmus mint 

alapító mítosz a Kiskrajcárban).

A második esettanulmány az egyéni autonómia és a közösségi felhatalmazás kérdését, 

az  ötvenes-hatvanas  évtizedforduló  átalakuló,  premodern  tendenciáit,  illetve  azok  egyéni 

kódhasználatát vizsgálja meg Makk Károly hatvanas évek legelején született három filmjében 

(Megszállotak, 1961, Elveszett paradicsom, 1962, Utolsó előtti ember, 1963).

A harmadik esettanulmány a hatvanas években debütáló fiatal filmes nemzedék egyik tagja, 

Kósa Ferenc Tízezer nap (1965) című alkotásának készítéstörténetét és történelemszemléletét 

elemzi.



Film Censorship, Production History and Politics in Hungary from 1957 to 1963

Theses to the Doctoral Dissertation

Balázs Varga

The subject of the paper

The paper discusses film within the frame of the social, political and economic changes of the 

fifties and sixties in Hungary, as an important area and medium of social communication. The 

first part of the paper, divided into three chapters according to the respective period, surveys 

the transformation of film production and censorship from nationalization in 1948 to the first 

half of the sixties, that is, to the establishment of MAFILM and of creative artistic teams. The 

second part  of the paper demonstrates  the diachronic  processes described in the first  part 

relying on three case studies, and analyzes the mechanisms of producing social meaning in 

these works and their film historical context.

The Major Theses of the Paper

1. Statements Related to the Structure and Functioning of Film Production

1.1. The paper discusses Hungarian films of the fifties and sixties within the frame of the 

function of the culture in the totalitarian régime. The importance of cinema is based on its 

intelligibility and legibility.  The special importance attributed to film is also explained by its 

role of an effective medium to communicate ideology. It was due to the function of culture, 

and thus of the film, in the totalitarian régime, more precisely, due to the functional approach 

it was subject to, its being fitted into the mechanism, that the cultural politics of the first half 

of the fifties regarded filmmaking as an activity to be operated.

1.2. The gesture of going into politics,  the rejection of direct  party domination and the 

aspiration of self-government (the demand for professional autonomy)  showed up, even if 

only indicatively, during the mid-fifties and days of the 56’ revolution.

1.3. The precondition of the decision made in the early sixties to decentralize Hungarian 

feature film production was the trial-and-error type learning process of cultural politics, based 

on experimenting and correction.



2. Statements Related to the Change of Method in Film Censorship

2.1. The turn of the ’50s and the ’60s was a transitional phase from totalitarian control to 

the  more  lenient  cultural  politics  of  the  ’60s.  However,  the  transition  was  not  an 

unambiguous, smooth process of plain sailing.

2.2. The  censorship  of  the  early  Kádár-era  shifted  from the  preliminary  control  of  the 

Révai-period  towards  posterior  censorship.  Preliminary  censorship  concentrates  on  the 

production process and tries to neutralize any ideological problem as early as the script is 

being written.  Posterior censorship concentrates,  beside the production,  on the distribution 

and  exhibition  of  the  film.  This  method  is  based  on  the  spreading  and  circulation  of 

responsibility.

3. Changes Related to the Filmmakers’ Role and to Creative Autonomy

3.1. With  regard  to  the  filmmakers’  role  models,  there  can  be  distinguished  the  film 

industry of the thirties and forties, the production-bound totalitarian filmmaking of the fifties, 

and the art film production of the sixties and seventies.
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3.2. The importance and novelty of the structure of creative artistic teams, set up in the early 

sixties, allowing for a lot more scope for action and autonomy compared to the fifties, can be 

divided into four interdependent groups. The first one is the acceptance of the importance of 

competent professionalism, the second refers to creative artistic autonomy and the inner self-

government  of the teams,  the next  to the possibility  of organization  according to artistic-

creative platforms, while the last one is the growth of diversity and the establishment of the 

chance of alternative options (the fact that the filmmakers were allowed to transfer a film 

project not winning the votes and the support of their respective team to another studio team).



The Major Steps, Divisions and Sources of the Paper

The first  part  of  the  text  is  divided  into  three  chapters.  The  first  one  surveys  the 

structure and the operation of the institutional hierarchy established after the nationalization 

of Hungarian film production and censorship (along what political principles and values what 

function  the  respective  institutions  were  given  to).  The  first,  longer  part  of  this  chapter 

analyzes the period from the nationalization to 1953, the second part the development after 

1953,  to  end  up  with  a  summary  of  the  events  related  to  the  film  industry  during  the 

revolution. The chapter is based on monographic studies about the period.  Reconstructing the 

history  of  institutions  between  1948  and  1956,  the  analysis  mainly  relies  on  the  film 

historical,  production  historical  and  social  historical  interpretations  of  Hungarian  film 

production and film politics with reference to the first half of the fifties.

The  next  chapter,  of  central  importance  as  to  the  whole  of  the paper,  follows the 

transformation  of  the  institutions  between  1957  and  1963  from  the  aspect  why  the 

decentralization of Hungarian feature film production – already considered in the mid-fifties – 

did not take place before 1963. In order to answer the question the paper examines at what 

time  and what  plans  there  were  made  in  the  period  to  decentralize  production,  and  also 

analyzes the change of method in film censorship taking place in the late fifties. This latter 

issue is rendered even more important by the fact that it helps us interpret the consequences of 

the surge of censorship after the revolution of 1956. This chapter is based on research work in 

the archives. The documents on which the text analyses are based belong to the archived files 

of the Film Headquarters, or of the Politburo of the MSZMP, or of its Department of Science 

and Culture. Beside the archived material,  the sources of the paper are made up from the 

overview of  the  professional  film press  of  those  days  (of  the  volumes  of  Film,  Színház,  

Muzsika, Filmvilág and Filmkultúra) and of the manuscripts of the Library of the Hungarian 

National Film Archive, and partly from the already mentioned monographies.

The third chapter examines the institutional structure of the Hungarian film industry as 

established in the first half of the sixties. In this unit it is not the structure of production that is 

focused  at,  but  the  analysis  of  other  branches  of  the  trade.  Such  as  the  development  of 

cinemas and audiences, the relationship of film production and television, the questions of 

distribution and exhibition policies, the participation of Hungarian films abroad, the situation 

of the professional film press, and at last the issue of the discourses in the public sphere of 

cinema. This chapter relies on contemporary distribution statistics and publications, on the 

collection of documentation in the Library of the Hungarian National Film Archive, as well as 

on the debates in the professional film press.



The Division of the Case Studies in the Paper and their Relation to the Periods of Film 

History

The case studies in the second part of the paper follow the triple time division of the 

first part. The three periods, namely, presented as separate stages of production history and 

film censorship, also apply to the description of film history. The Hungarian cinema of the 

fifties and sixties is characterized by two significant periods, the socialist-realistic totalitarian 

filmmaking of the early fifties, and the modernism, the Hungarian new-wave of the sixties, as 

well as by the tendencies, emerging at the separating/connecting turn of decade, directed at 

closing the classical epoch and preparing modernism.

Purpose and Aspects of the Case Studies 

The  three  case  studies  aim,  on  one  hand,  at  re-discussing  and  at  the  same  time 

demonstrating the processes shown in the diachronic production and management historical 

description  of  the  previous  chapters  by referring  to  concrete  instances  of  production  and 

censorship history, on the other hand, they interpret the respective works in a film historical 

context, as well as along diverse analytical aspects of political-cultural semiotization.

Subjects and Aspects of the Case Studies

The first case study analyzes  one of the representative socialist  realist  films of the 

totalitarian régime of the fifties, Kiskrajcár (Penny,1953) by Márton Keleti, along the genre-

creating  strategies  of  cultural  semiotization  (production-bound  totalitarian  cinema  and 

socialist realism as a fundamental myth in Penny).

The second case study examines the issue of individual autonomy and of community 

authorization,  the transforming,  pre-modern  tendencies,  and their  individual  use of  codes, 

emerging at the turn of the fifties and sixties, in three films of Károly Makk made at the very 

beginning of the sixties (Megszállottak / The Fanatics, 1961, Elveszett paradicsom / Paradise 

Lost, 1962, Utolsó előtti ember / The Last but One, 1963).

The  third  case  study  analyzes  the  production  history  and  historical-political 

semiotization of Tízezer nap (Ten Thousand Sun, 1965), a film directed by Ferenc Kósa, one 

of the young filmmaker generation making their entry in the sixties.
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